
 

AUTORITZACIÓ ESPECÍFICA PER TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS 

 

 

 

 En/Na         col·legiat núm.     

amb DNI núm.    

 

 AUTORITZO* en/na      , amb DNI núm.   , 

perquè, actuant en nom meu, sol·liciti: 

            

            

              

 

 

 L’arquitecte/a  tècnic/a 

(Signatura) 

 

 

 

 

 

Barcelona,       
* Caldrà adjuntar fotocòpia del DNI. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Les dades que ens faciliti i aquelles que es puguin obtenir de la seva relació amb nosaltres l´informem i ens autoritza a que siguin incloses en un fitxer o fitxers 
responsabilitat del COL.LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA (en endavant: "el Col·legi") amb les finalitats 
de: (i) manteniment, compliment, desenvolupament, control, relatius a la seva sol·licitud, el compliment de finalitats col·legials i aquelles relacionades amb 
el pagament de la prima complementària de la pòlissa d´assegurança amb l´asseguradora que es posseeixi; (ii) qualsevol altre finalitat que pugui estar 
legítimament relacionada i/o sigui obligatòria legalment. Així mateix les seves dades podran ser comunicades en cas que existeixi obligació legal i/o 
contractual per a les finalitats esmentades per exemple a l´asseguradora amb qui es tingui contractada la pòlissa de responsabilitat civil ja sigui directament o 
a través de qui actuï com a mediador de l’asseguradora. Si ens facilita dades de tercers, o ens les facilita en el futur, ens garanteix que, amb caràcter previ, 
l´haurà informat i obtingut el seu consentiment en relació a l´aquí exposat. Podrà exercir els seus drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se 
per escrit acompanyant còpia de document oficial que l'identifiqui al COL.LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE 
BARCELONA, amb domicili al carrer Bon Pastor, nº 5, Cp 08021, Barcelona o enviant un correu electrònic a informacio@apabcn.cat indicant en el sobre o en 
l’assumpte del missatge: Privacitat. 
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